
országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló T/1037 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 31 . §-ának (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az (1) bekezdés aa)-ab), ba)-bc) és bji alpontja szerinti kérelmekről a biztosító a külön
jogszabályban foglalt feltételek alapján, a kérelem benyújtását követő [180] 120 napon belül
határozatban dönt .

(3) A biztosító az (1) bekezdés bd) és [bg)Jbh) alpontja szerinti kérelmekről egyszerűsített
eljárásban, a kérelem benyújtását követő 90 napon belül határozatban dönt .

(4) A biztosító a (2)-(3) bekezdéstől eltérően 30 napon belül dönt[, amennyiben a
gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadási kérelmében
megjelölt ár az adott funkcionális csoportba tartozó legolcsóbb gyógyászati segédeszköz
áránál alacsonyabb, illetve] az (1) bekezdés be) ésba) alpontja szerinti kérelem esetén ."

2 . A törvényjavaslat 31 . §-ának (6) pontja az alábbiak szerint módosul :

„(6) A kérelmező a (2)-(4) bekezdés szerinti eljárásért a külön jogszabályban meghatározottak
alapján az (1) bekezdésbe)ésbz)pontja szerinti kérelem kivételével igazgatási szolgáltatási
díjat fizet ."

3 . A törvényjavaslat 31 . §-ának (10) pontja az alábbiak szerint módosul :

„(10) A biztosító a 31-33 . §-ban szabályozott eljárására vonatkozó nyilvánosság biztosítása
érdekében az [internetes] honlapján elektronikus úton közzéteszi
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a) a formai szempontból megfelelő kérelmet a kérelem beérkezését követő öt
munkanapon belül, továbbá

b) a kérelmezőnek való kézbesítésen túl - a külön jogszabály szerinti tájékoztató
jellegű közzététellel - az ügyben hozott döntést és a jogorvoslatról való tájékoztatást az ügy
elbírálását követő hónap ötödik napjáig ."

4 . A törvényjavaslat 31 . §-a a következő (11) - (13) bekezdéssel egészül ki :

„(11) A (1) bekezdésbe)ésbQ)pontja szerinti kérelem esetében a gyógyászati
segédeszköz gyártófának vagy annak meghatalmazott képviselőiének, egyedi méretvétel
alapján készített eszközök esetében annak gyártóinak vagy meghatalmazott képviselőinek
közösen beielentési kötelezettsége van .

(12) A (11) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség teliesítése során igazgatási
szolgáltatási díjat nem kell fizetni .

(13) A (11) bekezdésben foglaltakat a biztosító a beielentés megtételét követő hónap 1 .
napján közzéteszi ."

Indokolás :

1 . A gyógyászati segédeszközök befogadására a törvényjavaslatban előírt határidő önmagában
is és a gyógyszerek befogadására a 22 . § (3) bekezdésében előírt határidőhöz képeset is túl
hosszú, nem segíti a korszerű, költséghatékony eszközök befogadását, így annak 180 napról
120 napra történő lerövidítését javasoljuk. Javasoljuk továbbá, hogy támogatásból való törlés
kérése esetén az eljárási határidő 90 napró130 napra csökkenjen .

2. A gyógyászati segédeszköz támogatásból való törlése és az eszköz közfinanszírozás
alapjául szolgáló árának csökkentése esetén - annak elősegítésére - javasoljuk, hogy nem
kelljen igazgatási szolgáltatási díjat fizetni . Ebben az esetben csupán bejelentési
kötelezettséget javasolunk előírni, amelynek megtételét követően az azt követő hónap 1 .
napján közzétenné azt a biztosító .

Budapest, 2006 . október 24 .
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